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Japonistyka w Instytucie Filologii Orientalnej 
– badania, studia, studenci

Mówiąc o japonistyce w Uniwersytecie Jagiellońskim, należy przede wszystkim 
podjąć próbę wyjaśnienia, dlaczego specjalność ta znalazła się w Instytucie Filo-
logii Orientalnej tak późno. Można zauważyć, że orientalistyka jako tradycyjna 
dyscyplina uniwersytecka miała u nas od dawna przede wszystkim wymiar „bli-
skowschodni”, z arabistyką, iranistyką oraz turkologią jako głównymi dziedzi-
nami badań i dydaktyki. Tzw. wymiar „dalekowschodni” był wypełniany przez 
indologię funkcjonującą pod tradycyjną nazwą indianistyki. Można się zastana-
wiać, dlaczego tak żywe zainteresowanie społeczeństwa Japonią oraz Chinami 
w końcowych dekadach XIX i w początkach XX stulecia nie znalazło żadnego 
odzwierciedlenia w profi lu naukowym kadry profesorskiej ani w tematyce wykła-
dów. W ten sposób jednak orientalistyka krakowska, koncentrując się na świecie 
islamu, zdaje się symbolicznie reprezentować orientalizm europejski w duchu 
tradycji oświeceniowej oraz romantycznej. Nieobecność japonistyki i sinologii 
jest jednak zastanawiająca w sytuacji, gdy moda kulturowa zwana japonizmem, 
zapoczątkowana w Europie przez wielu sławnych ludzi pióra i mecenasów sztuki 
(tj. chociażby braci Goncourt we Francji), dotarła do Krakowa i Lwowa (o czym 
się dzisiaj mniej pamięta) w szerokim zakresie, w sposób zauważalny od razu 
w prasie, teatrze czy w dziedzinie sztuk pięknych. Powstało na ten temat wiele 
publikacji, a w ostatnich latach japonizmowi w Polsce wiele uwagi poświęca Mu-
zeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha1. Warto więc teraz skupić się już na 
wczesnych, nieśmiałych próbach uruchomienia uniwersyteckiej dydaktyki języka 
japońskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Powstanie pierwszego w naszych dziejach lektoratu języka japońskiego za-
wdzięczamy Amerykaninowi, dr. Denzelowi R. Carrowi (1900–1983), który w la-

1 Z najnowszych publikacji warto wymienić przynajmniej katalogi następujących wystaw:
Anna Król, Małgorzata Martini, Jerzy Juruś 2006. Manggha Boznańskiej: inspiracje sztuką Japonii 
w malarstwie Olgi Boznańskiej. Katalog, Centrum Sztuki i Techniki Japoń skiej Manggha, Krakó w 2006.
Anna Król, Widok z okna pracowni artysty na Kopiec Koś ciuszki: inspiracje sztuką Japonii w twórczości Sta-
nisława Wyspiańskiego.  Japonizm polski, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2007.
Wojciech Weiss, Anna Król, Ewa Ryżewska, Ten krakowski Japończyk: inspiracje sztuką Japonii 
w twórczości Wojciecha Weissa, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2008.
Anna Król, Julian Fałat, Podróż do Japonii: inspiracje sztuką Japonii w twórczości Juliana Fałata: 
w 80. rocznicę śmierci artysty, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2009.
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tach 1929–1932 przebywał w Krakowie jako stypendysta Fundacji Kościuszkow-
skiej2. Ten młody badacz, pasjonat japonistyki i sinologii, a także znawca całego 
regionu Azji Wschodniej, rozpoczął nauczanie języka japońskiego podczas swoich 
studiów w zakresie fi lologii słowiańskiej. Dr Carr został później uznanym sinolo-
giem i japonistą; co więcej, wydarzenia historyczne sprawiły, że przyszło mu zaj-
mować się Japonią w sposób ekspercki – służąc w armii Stanów Zjednoczonych 
w dobie wojny na Pacyfi ku, przyczynił się m.in. do ukształtowania wewnętrznej 
polityki wojskowej armii Stanów Zjednoczonych, objaśnił bowiem w specjalnym 
dokumencie skierowanym do prezydenta Roosevelta złożoną kwestię wykorzy-
stania w działaniach bojowych jednostek złożonych z żołnierzy pochodzenia ja-
pońskiego, tzw. nisei. Denzel R. Carr posłużył się tutaj swoją znajomością historii 
Polski i Europy, postulując rozwiązania podobne do stosowanych niegdyś przez 
armię monarchii austro-węgierskiej. Uważa się, że być może właśnie dzięki jego 
ekspertyzie oddziały te zostały skierowane do Włoch, gdzie odznaczyły się po-
tem męstwem i ofi arnością. Po zakończeniu działań wojennych brał m.in. udział 
w Międzynarodowym Procesie Tokijskim jako szef Wydziału Językowego. Był 
wyjątkowo utalentowanym lingwistą i poliglotą, a znajomość wielu języków po-
zwoliła mu korzystać ze źródeł japońskich, chińskich, indonezyjskich, malajskich, 
holenderskich i polskich, żeby wymienić tylko kilka, oraz opracowywać je. Do 
końca swego życia utrzymywał ożywione kontakty z Uniwersytetem Jagielloń-
skim, był także honorowym członkiem Komisji Orientalistycznej PAN, a pobyt 
w Krakowie należał do jego najcenniejszych wspomnień. Podobno jednym ze 
skutków ubocznych tej krakowskiej nostalgii było częste u dr. Carra używanie 
łacińskich sentencji podczas wykładów w Berkeley.

Okres powojenny nie sprzyjał próbom uruchomienia japonistyki, tak więc 
zaczątki nauczania języka japońskiego przypadają dopiero na lata 70., kiedy to 
pierwszym lektorem tego języka na UJ został Yagi Mitsuaki, rekomendowany do 
pracy w Polsce przez działające w Tokio Stowarzyszenie Japońsko-Polskie. Po 
jego powrocie do Japonii lektorat ten kontynuował krakowianin i zarazem ab-
solwent japonistyki warszawskiej mgr Andrzej Kowalunas. Dopiero wtedy wła-
dze uniwersyteckie, a przede wszystkim ówczesny dyrektor Instytutu Filologii 
Orientalnej prof. Andrzej Czapkiewicz w porozumieniu z ówczesnym rektorem 
UJ Józefem Andrzejem Gierowskim, podjęły starania o uruchomienie japonistyki 
jako jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich.

Zadania organizacji nowego kierunku studiów podjął się w 1987 roku dojeż-
dżający do nas z Warszawy, wówczas docent, później profesor Mikołaj Melano-
wicz, kierujący odtąd japonistyką nieprzerwanie aż do roku 2004.

Jako wybitny literaturoznawca i zarazem uznany tłumacz literatury japoń-
skiej, profesor Melanowicz skupił wokół siebie grono młodych badaczy spośród 

2 Źródło: Archiwum UJ: S II 619, WF II 504, WR 185. Pragnę w tym miejscu wyrazić podzięko-
wanie Dyrekcji Biblioteki Jagiellońskiej za okazaną pomoc.Sporo informacji można również odnaleźć 
na internetowych stronach University of California, Berkeley.
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absolwentów innych uczelni, a w krótkim czasie również spośród absolwentów 
pierwszych roczników nowej dyscypliny na UJ.

W początkowym okresie poza profesorem Melanowiczem wykładali u nas 
prof. Wiesław Kotański, prof. Jolanta Tubielewicz oraz historyk sztuki japońskiej 
dr Zofi a Alberowa, znawczyni ukiyoe i sztuki japońskiej okresu Edo. Do grona wy-
kładowców polskich dołączyli także, delegowani do pracy na UJ i opłacani przez 
Japońską Fundację, lektorzy japońscy, tacy jak: mgr Chihiro Tsuchiya, mgr Kazue 
Sakamoto, dr Chie Yamane, mgr Yaeko Nagumo, mgr Junko Homma, mgr Toyoko 
Yokono, mgr Sachie Sugō, mgr Kayo Uryū oraz obecnie mgr Kaori Tanaka.

W związku z wprowadzeniem w latach 90. reformy szkolnictwa wyższego 
i zaostrzeniem kryteriów akredytacji specjalności fi lologicznych japonistyka 
przez pewien okres odczuwała kłopoty związane z brakiem samodzielnej kadry 
naukowej, spowodowane szczupłością grona samodzielnych badaczy japonistów 
i sinologów w Polsce. W chwili obecnej nadal dojeżdżają do nas trzej profesoro-
wie z UW przy ogólnej liczbie pięciu czynnych, samodzielnych japonistów oraz 
czterech czynnych, samodzielnych sinologów w Polsce.

Badania
W gronie wykładowców obecnego Zakładu Japonistyki i Sinologii reprezentowa-
ne są następujące dziedziny naukowe z obszaru japonistyki:
 – językoznawstwo, w tym teoretyczne językoznawstwo synchroniczne oraz 

diachroniczne wraz z ałtaistyką i gramatyką historyczną (ze szczególnym 
uwzględnieniem gramatyki japońszczyzny doby klasycznej oraz najdawniej-
szych zabytków; grafemiki współczesnego i dawnego języka japońskiego; 
związków genetycznych japońszczyzny z językami ałtajskimi oraz jej kon-
taktów z pozostałymi językami wschodnioazjatyckimi oraz dialektologii ar-
chipelagu Riukiu),

 – literaturoznawstwo (ze szczególnym uwzględnieniem takiej problematyki 
badawczej, jak: proza i poezja klasyczna okresu Heian; literatura mieszczań-
ska okresu Edo; feminizujące nurty współczesnej prozy japońskiej oraz se-
miotyka i socjologia XIX i XX-wiecznej literatury japońskiej; literackie i te-
atralne manifestacje japonizmu w dobie Młodej Polski w literaturze XX-lecia 
międzywojennego),

 – historia i antropologia kultury dawnej i nowożytnej (w tym zwłaszcza an-
tropologia oraz socjologia mniejszości narodowych i społecznych w Japonii),

 – okinawianistyka (z uwzględnieniem dialektologii Riukiu oraz dawnych 
i nowszych dziejów Okinawy),

 – religioznawstwo i fi lozofi a (w tym takie zagadnienia badawcze, jak fi lozofi a 
i estetyka zen, buddyzm, shintō i chrześcijaństwo japońskie).
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Spośród absolwentów ostatnich roczników kilkoro doktorantów kontynuu-
je swoje studia bądź staże badawcze w Japonii oraz na Tajwanie. Część z nich 
z pewnością uaktywni się w najbliższej przyszłości w powoli rozwijającej się 
nowej specjalności, jaką będzie sinologia.

W gronie pracowników Zakładu w roku akademickim 2010/2011 mamy 
obecnie troje profesorów UJ: językoznawcę dr. hab. Romualda Huszczę, któ-
ry pełni jednocześnie funkcję kierownika Zakładu, fi lozofa i religioznawcę 
dr hab. Agnieszkę Kozyrę oraz sinologa i literaturoznawcę dr hab. Lidię Kasa-
rełło; siedmioro doktorów, do których zaliczają się obecnie językoznawca i oki-
nawianistka dr Joanna Marszewska, literaturoznawcy dr Senri Sonoyama (warto 
dodać, iż jest dla nas niezwykle cenne, że po raz pierwszy możemy współpraco-
wać z historykiem literatury, wykształconym w pełni w japońskim środowisku 
naukowym, z doktoratem obronionym w tokijskim uniwersytecie Rikkyō) oraz 
dr Aleksandra Szczechla, językoznawca japonista i ałtaista dr Tomasz Majtczak 
(zastępowany w roku akademickim 2009/2010 oraz 2010/2011 przez języko-
znawcę dr. Jarosława Pietrowa z UW), historyk i okinawianista dr Stanisław 
Meyer, językoznawca i literaturoznawca dr Krzysztof Olszewski oraz języko-
znawca dr Bartosz Wojciechowski.

Wśród wykładowców języka japońskiego mamy obecnie trzy osoby wyspecja-
lizowane w glottodydaktyce języka japońskiego jako obcego; poza wymienioną 
już mgr Kaori Tanaką są to: mgr Kazue Sakamoto oraz mgr Yumiko Matsuzaki. 

Nasi pracownicy oraz doktoranci z zaangażowaniem uczestniczą w życiu 
naukowym światowych ośrodków azjoznawczych oraz japonistycznych, biorąc 
udział w międzynarodowych sympozjach i konferencjach, są także zapraszani do 
współpracy przez zagraniczne ośrodki uniwersyteckie, jak na przykład dr Tomasz 
Majtczak, pełniący w latach 2009–2011 obowiązki kierownika Sekcji Języka i Li-
teratury Japońskiej na Uniwersytecie Ruhr w Bochum.

Inicjatywy wydawnicze
Badania pracowników Zakładu są upowszechniane jako publikacje naukowe 
w postaci serii monografi i Literatura, Język i Kultura Japonii, wydawanej od kilku 
lat przez Wydawnictwo UJ. Dotychczas ukazało się w tej serii sześć monografi i3.

3 Są to:Mikołaj Melanowicz, Formy w literaturze japońskiej, 2003. Krzysztof Olszewski, 
Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku, 2003. Mi-
kołaj Melanowicz, Japońskie narracje: studia o pisarzach współczesnych, 2004. Aleksandra Szcze-
chla, Kobieca tożsamość w narracji: proza Yūko Tsushimy, 2007. Tomasz Majtczak, Japońskie klasy 
czasownikowe w perspektywie diachronicznej, 2008. Joanna Rokimi Marszewska, Japońska wyspa 
Ikema. Środowisko i język, 2010. W druku znajdują się dwie kolejne książki: Bartosz Wojciechowski, 
Nadawca i adresat w języku japońskim. W kręgu semiotyki kulturowej i pragmatyki komunikacji, 2011. 
Jarosław Pietrow, Kategoryzacja kwantytatywna w języku japońskim, 2011. Poza autorami związa-
nymi bezpośrednio z Zakładem seria ta zawiera także prace innych japonistów lingwistów, takie jak: 
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Wydaliśmy także tom zawierający teksty referatów przedstawionych podczas 
jubileuszowej konferencji Civilisation of Evolution. Civilisation of Revolution. 
Metamorphoses in Japan 1900–2000, zorganizowanej w październiku 2007 roku 
przez naszą oraz poznańską japonistykę, we współpracy z Muzeum Sztuki i Tech-
niki Japońskiej Manggha, z okazji dwudziestolecia istnienia japonistyki na Uni-
wersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

W konferencji tej wzięło udział kilkudziesięciu naukowców z Polski i zagra-
nicy. W ceremonii otwarcia uczestniczyli Jego Magnifi cencja Rektor Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł oraz Jego Ekscelencja Ambasador Japonii 
Ryūichi Tanabe. Uroczystość ta była także hołdem i podziękowaniem za dokona-
nia naukowe oraz wieloletni trud organizacyjny dla prof. Mikołaja Melanowicza, 
któremu wręczyliśmy przy tej okazji dedykowany Mu i przeznaczony do dru-
ku w Wydawnictwie UJ pamiątkowy tom artykułów japonistycznych pt. Inishie 
manabi, aratashiki manabi (Zgłębianie przeszłości, poznawanie teraźniejszości). 
Wydanie tomu drukiem wprawdzie nadal się opóźnia, ale mamy nadzieję, że uka-
że się on w tym roku.

Studia
Najwięcej godzin w procesie dydaktycznym przeznaczamy na praktyczną naukę 
mowy i pisma japońskiego. Profi lu studiów dopełniają takie przedmioty fi lolo-
giczne, jak: klasyczna i współczesna literatura japońska, gramatyka historyczna 
i opisowa, językoznawstwo oraz kultura i historia Japonii.

Nasz program studiów uwzględnia także cały krąg cywilizacyjny Azji 
Wschodniej – przede wszystkim Chiny i Koreę. Szczególnym atutem japonistyki 
krakowskiej jest okinawianistyka.

Wszyscy studenci obowiązkowo uczą się drugiego języka orientalnego, pro-
wadzimy lektorat języka chińskiego oraz wykłady poświęcone literaturze i kul-
turze Chin. Ten kierunek w przyszłości ma się stać pełną fi lologią chińską. Me-
moriał w tej sprawie został już złożony w rektoracie. Studia obejmują ponadto 
ogólne zajęcia teoretyczne z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, fi lo-
zofi i, translatologii oraz kulturoznawstwa.

Studenci
Przez wiele lat obowiązywał nas ścisły limit przyjęć na studia, od pewnego czasu 
został on jednak nieco zwiększony i obecnie co roku przyjmujemy aż dwudziestu 
studentów. W przyszłości, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem studiami 

Marcin Hołda, Przymiotniki i czasowniki japoń skie jako kategorie leksykalne, 2006. Arkadiusz Ja-
błoński, Honoryfi katywność japońska. Semiotyka a pragmatyka (w druku, 2011).
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japonistycznymi w Polsce, planujemy dalsze zwiększenie tej liczby. Będzie to 
zdecydowanie konieczne, jeśli uda się nam faktycznie rozszerzyć specjalizację 
Zakładu o sinologię. Plany te są jednakże w dużym stopniu uzależnione od po-
prawy naszych warunków lokalowych. Obecnie dysponujemy w zasadzie tylko 
jedną salą, która bez kłopotu mieści nasz liczny pierwszy rocznik.

W 2008 roku nasi studenci założyli Naukowe Koło Japonistów „Kappa”. 
W ramach działalności koła we współpracy z muzeum Manggha prowadzone 
są warsztaty i spotkania z japońską ceremonią herbacianą. Również jedna z na-
szych absolwentek prowadzi w muzeum warsztaty tańca BUTŌ. Wiele imprez 
organizowanych przez muzeum Manggha nie obyłoby się bez aktywnej pomocy 
naszych studentów, my zaś dzięki tej współpracy zyskujemy możliwość inten-
sywnego kontaktu ze światem japońskiej sztuki i techniki. Muzeum chętnie gości 
nas, oferując m.in. możliwość zwiedzania wystaw ze specjalistami.

Jednym z naszych wspólnych osiągnięć – mowa o kadrze i studentach japo-
nistyki krakowskiej oraz muzeum Manggha – były zorganizowane wiosną 2009 
roku międzynarodowe warsztaty japonistyczne. Wzięło w nich udział ponad 160 
osób, w tym studenci z Krakowa, Poznania i Torunia oraz Pragi i Bratysławy. 
Bogaty program akademicki warsztatów zaproponowany przez naukową kadrę 
trzech polskich japonistyk uzupełniały zajęcia językowe, dostosowane do wszyst-
kich poziomów nauki. Dzięki funduszom udzielonym nam przez Fundację Ja-
pońską mogliśmy przy tej okazji zaprosić doświadczonych lektorów japońskich 
pracujących w różnych ośrodkach uniwersyteckich – m.in. z Poznania i Torunia, 
ale także Belgradu, Budapesztu oraz Tokio. Wsparcie na ten cel otrzymaliśmy 
również od dziekanatu Wydziału Filologicznego oraz Fundacji Bratniak.

Wyniki ankiety przeprowadzonej na zakończenie wśród uczestników warszta-
tów jednoznacznie świadczyły o tym, że była to inicjatywa cenna, którą warto 
na stałe wpisać w japonistyczny kalendarz akademicki. W 2010 roku warsztaty 
zostały zorganizowane przez studentów, pod egidą Koła Naukowego „Kappa”. 
Ponownie zgromadziły one ponad 160 uczestników z Polski, Czech, Słowacji, 
Niemiec oraz Japonii. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach w dzieło to włączą 
się uczelnie biorące w dotychczasowych warsztatach udział gościnny. Poza walo-
rami integracyjnymi dla całego środowiska japonistycznego jest to dla studentów 
wyjątkowa okazja do porównania swoich umiejętności językowych ze studentami 
z innych ośrodków, a także do używania języka japońskiego w sytuacjach natu-
ralnych, poza salą lekcyjną, dzięki zaproszonym gościom japońskim. Uczestni-
ctwo w wykładach plenarnych i sesjach, prowadzonych w językach angielskim 
i japońskim, daje także przedsmak konferencji międzynarodowych. Dla kadry 
akademickiej oraz lektorów języka japońskiego również jest to cenna okazja do 
wymiany poglądów i nawiązania szerszej współpracy, może także stanowić wstęp 
do innych międzyuczelnianych i międzynarodowych projektów.

Od października 2010 roku wspólnie z muzeum Manggha organizujemy se-
mestralne cykle wykładów, poświęcone kulturze i sztuce Japonii. Pierwszy cykl, 
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towarzyszący wystawie „Martwa natura z japońską laleczką”, był poświęcony 
lalce w kulturze i sztuce Japonii. Kolejny, trwający obecnie, nosi tytuł „Życie 
codzienne w Japonii”, także towarzyszy bieżącej wystawie. Wśród zaproszonych 
prelegentów, którzy przyciągają do muzeum nie tylko studentów różnych kie-
runków ale także zainteresowanych Japonią licznych mieszkańców Krakowa, 
gościliśmy już m.in. Jego Ekscelencję Ambasadora Japonii w Polsce pana Yui-
chi Kusumoto oraz światowej sławy socjologa polskiego prof. Piotra Sztompkę. 
Wykłady te stanowią cenne uzupełnienie i wzbogacenie naszego programu aka-
demickiego, studenci zaś mogą je zaliczyć w ramach przedmiotu dowolnego lub 
wykładu monografi cznego.

Do chwili obecnej wypromowaliśmy ponad 160 magistrów oraz 50 licencja-
tów. Absolwenci japonistyki tylko na naszej uczelni obronili pięć prac doktorskich, 
a szósta została już złożona do recenzji i oczekuje na obronę4. Wielu naszych stu-
dentów, zarówno w trakcie studiów, jak i już po dyplomie wyjeżdża na stypendia 
do Japonii oraz Chin. Po zakończeniu nauki nasi absolwenci wybierają bardzo 
różne drogi życiowe – od trwałego związania się z Alma Mater aż po prace zwią-
zane z wyuczonym zawodem japonisty – czyli nauczanie języka lub wykonywanie 
tłumaczeń dla krajowych, japońskich, a także własnych przedsiębiorstw5.

Na zakończenie chciałabym podziękować za życzliwość okazywaną nam od 
lat przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego – mam tu na myśli oczywiście 
władze rektorskie, nasz macierzysty Wydział Filologiczny oraz dyrekcję Insty-
tutu Filologii Orientalnej – a także wsparcie udzielane nam od początku naszego 
istnienia w formie wyposażenia multimedialnego i wyposażenia biblioteki oraz 
w postaci fundacji stypendiów i stażów dla studentów i pracowników japonistyki 
przez Fundację Japońską, rząd Japonii, a ostatnio także koncern Toshiba.

Warunki lokalowe mamy niezwykle trudne, w szczególności zaś pilnego roz-
wiązania wymaga kwestia naszej biblioteki – obecna jest tak mała i ciasna, że 
w żaden sposób nie ułatwia korzystania ze zbiorów studentom i badaczom.

Chcemy nadal rozwijać się w takim kierunku, by móc coraz lepiej kształcić 
kreatywnych i dobrze przygotowanych do różnorakich życiowych wyzwań adep-
tów fi lologii japońskiej. 

4 Jej autorką jest mgr Katarzyna Sonnenberg, doktorantka Zakładu, która uzyskała także stypen-
dium doktoranckie Fundacji Japońskiej i przebywała na rocznym stażu w Uniwersytecie Ochanomizu 
w Tokio.

5 Chciałabym tutaj podać tylko jeden przykład spektakularnej kariery naszego absolwenta, Miko-
łaja Szeptyckiego, który po kilku latach pracy w spółce córce Toyoty, wałbrzyskiej hucie aluminium 
POLST, został mianowany jej dyrektorem generalnym.




